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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحٰمِن الرَِّحْيمِ 

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রহমত ও শান্তি বন্তষিত হহাক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার 

পন্তরবারবর্ি, সাহাবা ও যারা তার সালে বনু্ধত্ব রালে তালের উপর। তারপর: 

এোলন্ আমরা একন্তি গুরুত্বপূর্ি ন্তবষলে আলোচন্া করলত চাই। এর সম্পকি রলেলে কুফর, 

ঈমান্ ও ন্তরদ্দার মাসআোর সালে এবং পূলবি হয তাওন্তহে ও তার ন্তবপরীত বস্তু সম্পলকি 

আলোচন্া কলরন্তে তার সালেও। তা হলে মুওোোত (বনু্ধত্ব) ও মুআোত’র (শত্রুতার) ন্তবষে।  

এিালক ‘আে ওোো ওোে বারা’ বলেও বযক্ত করা হে। অেিাৎ একই ন্তজন্তন্লসর েুই রকম 

প্রকাশ। সবার জান্া আলে, আল্লাহ তা’আো আমালেরলক একক ও শরীকহীন্ভালব তাাঁর 

ইবােত করার জন্য সৃন্তি কলরলেন্। এই েুন্তন্োলত অন্তস্তত্ত্ব োন্ কলরলেন্। ইবােলতর স্থালন্।  

যালত আমরা তার ইবােত কন্তর। ন্ততন্তন্ এই ইবাোতসমূলহর মাধ্যলম ও অন্যান্য পরীক্ষাসমূলহর 

মাধ্যলম আমালেরলক পরীক্ষা করলেন্- আমরা ন্তক তার ইবােত ও আনু্র্লতয কৃতকাযি হই, 

তার সন্তিক পলে চন্তে, ন্া অকৃতকাযি হই। আল্লাহর ন্তন্কি প্রােিন্া কন্তর, আল্লাহ আমালেরলক ও 

আপন্ালেরলক কৃতকাযিলের অিভূিক্ত করুন্! 

আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আোর একন্তি রহমত ও অনু্গ্রহ হে, ন্ততন্তন্ আমালের ন্তন্কি 

রাসূেলেরলক হপ্ররর্ কলরলেন্ এবং আমালের প্রন্তত অবতীর্ি কলরলেন্ ন্তকতাব, যা আমালের 

ন্তন্কি আল্লাহর পন্তরচে তুলে ধ্লর আর রাসূের্র্ আমালের জন্য আল্লাহর উলদ্দশযাবেী বর্িন্া 

কলর হেন্- তো আমরা ন্তকভালব আল্লাহর ইবােত করব?  

আমালের প্রন্তত হতা আল্লাহর ন্তন্লেিশ একমাত্র তাাঁর ইবােত করার, যার সালে হকান্ও শরীক 

হন্ই- এেন্ আমরা ন্তকভালব তার ইবােত করব? তারা আমালেরলক ইবােলতর ন্তবশে ন্তববরর্, 

আলেশ, ন্তন্লষধ্ ও োন্তেত্বসমূহ বলে ন্তেলেলেন্।  

রাসূের্র্ সব হপৌঁলে ন্তেলেলেন্ (আল্লাহ তালেরলক আমালের পক্ষ হেলক উত্তম প্রন্ততোন্ োন্ 

করুন্!), তারা আমান্ত হপৌঁলে ন্তেলেলেন্, ন্তরসাোলতর োন্তেত্ব আোে কলরলেন্। আল্লাহ তালের 

সকলের প্রন্তত রহমত ও শান্তি বষির্ করুন্! 

যেন্ই আল্লাহ রাসূে ও ন্বী পািালেন্, তেন্ই মানু্ষ ন্তবভক্ত হলে হর্লে এবং পরস্পলর 

মতন্তবলরাধ্ কলরলে, হযমন্ আল্লাহ সুবহান্াহু তা’আো বেলেন্: 
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ُهمْ  ُهمْ  آَمنَ  َمنْ  ﴿َفِمن ْ يُرِيُد﴾ َما يَ ْفَعلُ  اللَّهَ  َولَِٰكنَّ  اقْ َتتَ ُلوا َما اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ  َكَفرَ   َمنْ  َوِمن ْ  

“ফলে তালের কতক ঈমান্ আন্ে আর কতক কুফর অবেম্বন্ করে। আল্লাহ চাইলে 

তারা আত্মকেলহ ন্তেপ্ত হত ন্া। ন্তকন্তু আল্লাহ হসিাই কলরন্, যা ন্ততন্তন্ চান্।” 

এমন্িা হলেলে, যেন্ আল্লাহ তা’আো রাসূেলেরলক হপ্ররর্ করলেন্, যা আল্লাহ অন্য আোলত 

বলেলেন্। এই আোত সূরা বাকারাে, আর ওিাও সুরা বাকারালতও তার পূলবি। উক্ত আোতন্তি 

হে: 

 ﴿َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة﴾

“(শুরুলত) সমস্ত মানু্ষ একই জান্তত ন্তেে” 

এক জান্তত ন্তক কুফলরর উপর, ন্া তাওহীলের উপর? মুফাসন্তসরীলন্র েুই মত রলেলে। ন্তবশুদ্ধ 

মত হে, হযিা হান্তেলসও বন্তর্িত আলে এবং ইবলন্ আব্বাস রা: এর তাফসীলর এলসলে:  

এক জান্তত ন্তেে তাওহীলের উপর। আেম আ: হেলক সব মানু্ষ একজান্তত ন্তেে তাওহীলের 

উপর। তারপর নূ্হ আ: এর কওলম সবিপ্রেম ন্তশরলকর উদ্ভব হলেলে- যার বর্িন্া আল্লাহ 

তা’আো ন্তেলেলেন্ এবং কুরআলন্ তার প্রন্তত ইন্তিত ন্তেলেলেন্। তেন্ ন্তশরলকর উদ্ভব হলেলে 

এবং মূন্ততিপূজার সূচন্া হলেলে। 

তারা ন্তকভালব মূন্ততিপূজা শুরু করে, তার রূপিা প্রন্তসদ্ধ। শেতালন্র প্রলরাচন্াে তারা তালের 

হন্ককার হোকলের ন্তচত্রাংকন্ করে এবং তালের ফলিা বান্ালো। হকউ বেে, হতামালের হতা 

এই সকে হন্ককারলেরলক সম্মান্ করা উন্তচত। শেতান্ বুন্তদ্ধ ন্তেে: তালের ন্তচত্রাংকন্ কলর 

এবং তালের মূন্ততি বান্তন্লে তালেরলক সম্মান্ কর।  

তাহলে হতামরা তালেরলক স্মরর্ করলত পারলব, এলত তালের ন্সীহত ও উপলেশগুলো স্মরর্ 

হলব, তারা হয জীবন্ােলশির উপর চলেলেন্, তা স্মরর্ হলব। এলত হতামরা আলরা সংলশান্তধ্ত 

হলব। শেতান্ তালের মালে প্রলবশ করে এই েরজা ন্তেলে। তাই তারা ঐ সকে হোলকর 

ন্তচত্রাংকন্ করে এবং তালের মূন্ততি বান্ালো। 

প্রেম প্রজন্ম বুেত, হেত তৃতীে চতুেি প্রজন্মও বুেত, ন্তকন্তু যেন্ সমে েীর্ি হে, তেন্ 

অজ্ঞতা হন্লম আসে, হযমন্ ইবলন্ আব্বাস রা: বলেলেন্: অত:পর তারা আল্লাহলক বাে ন্তেলে 

তালের ইবােত করলত শুরু করে। তালের কোই আল্লাহ তা’আো সূরা নূ্লহ উলল্লে কলরলেন্: 
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َوَنْسًرا﴾ َويَ ُعوقَ  يَ ُغوثَ  َوال ُسواًعا َوال َودًّا َتَذُرنَّ  َوال آِلَهَتُكمْ  َتَذُرنَّ  ال ﴿َوقاُلوا  

“এবং তারা (ন্তন্লজলের হোকলেরলক) বলেলে, হতামরা ন্তন্লজলের উপাসযলেরলক 

ন্তকেুলতই পন্তরতযার্ কলরা ন্া। ন্তকেুলতই পন্তরতযার্ কলরা ন্া ‘ওোদ্দ’, ও ‘সুওো’হক 

এবং ন্া ‘ইোগুে’, ‘ইোউক’ ও ‘ন্াসর’হক।” 

পাাঁচন্তি। ‘ওোে’, আলরক হকরালত ‘ওন্তেে’। এবং হতামরা পন্তরতযার্ কলরা ন্া ‘ওোে’হক, 

পন্তরতযার্ কলরা ন্া ‘সওো, ইোগুস, ইোউক, ন্াসর’হক। পাাঁচন্তি। তারা ন্তেে নূ্হ সম্প্রোলের 

হন্ককার হোক। অত:পর তালের কওম তালের মূন্ততি অংকন্ কলর। এভালব পরবতিীলত তালের 

ইবােত করা হলত োলক। যেন্ অজ্ঞতা হন্লম আসে, তেন্ হেলক তালের ইবােত করা শুরু 

হে। ফলে ন্তশরক ও কুফলরর আন্তবভিাব হে। 

এিাই এই আোলতর অেি- “(শুরুলত) সমস্ত মানু্ষ একই জান্তত ন্তেে”। অত:পর উম্মলতর 

মলধ্য- মান্বজান্ততর মলধ্য- মানু্লষর মলধ্য- ন্তশরলকর উদ্ভব হে এবং কুফর সৃন্তি হে। 

অত:পর আল্লাহ ন্বীলেরলক পািান্ সুসংবােোতা ও সতকিকারী রূলপ। হয আল্লাহর আনু্র্তয 

কলর তার জন্য সওোলবর ও কেযালর্র সুসংবাোেতারূলপ আর হয কুফরী কলর, অবাধ্যতা 

কলর এবং ন্তশরক কলর তার জন্য আল্লাহর অসন্তুন্তি, হরাধ্ ও আযাব সম্পলকি সতকিকারীরূলপ-  

 َوَما ِفيهِ  اْختَ َلُفوا ِفيَما النَّاسِ  بَ ْينَ  ِلَيْحُكمَ  بِاْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنْ َزلَ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِّرِينَ  النَِّبيِّينَ  اللَّهُ  فبَ َعثَ 
العلم َجاَءتْ ُهمُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  ُأوُتوهُ  الَِّذينَ  ِإالَّ  ِفيهِ  اْختَ َلفَ    

“তারপর (যেন্ তালের মলধ্য মতলভে হেো ন্তেে, তেন্) আল্লাহ ন্বীলেরলক পািালেন্ 

সুসংবােোতা ও সতকিকারীরূলপ এবং তালের সালে সতয সম্বন্তেত ন্তকতাব ন্ান্তযে 

করলেন্, যালত মানু্লষর মালে হস সব ন্তবষলে ফােসাো কলর হেন্, যালত তারা 

মতন্তবলরাধ্ করন্তেে। আর যালেরলক ন্তকতাব হেওো হলেন্তেে তারাই তালের ন্তন্কি 

সমুজ্জে ন্তন্েশিন্াবেী আসার পরও তালত মতন্তবলরালধ্ ন্তেপ্ত হলেন্তেে।” 

অেিাৎ যেন্ আল্লাহ তা’আো রাসূেলেরলক সুসংবাোতা ও সতকিকারী রূলপ হপ্ররর্ করলেন্ 

তেন্ মানু্ষ ন্তবভক্ত হলে হর্ে। হযমন্ আল্লাহ তা’আো বলেন্: 

ُهمْ  بَ ْعض   َعَلى بَ ْعَضُهمْ  َفضَّْلَنا الرُُّسلُ  تِْلكَ  َنا َدرََجات   بَ ْعَضُهمْ  َوَرَفعَ  هُ اللَّ  َكلَّمَ   َمنْ  ِمن ْ  َمْرَيمَ  اْبنَ  ِعيَسى َوَآتَ ي ْ
َتَتلَ  َما اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ  اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َوأَيَّْدنَاهُ  اْلبَ ي َِّناتِ  بَ ْعِدِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اق ْ  
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“এসকে রাসূের্র্, যালের কতকলক আন্তম কতলকর উপর হেষ্ঠত্ব ন্তেলেন্তে। তালের 

মলধ্য হকউ এমন্ আলে, যার সলি আল্লাহ কো বলেলেন্ এবং তালের মলধ্য কাউলক 

কাউলক ন্ততন্তন্ বহু উচ্চ মযিাো োন্ কলরলেন্। আর আন্তম মারোলমর পুত্র ঈসালক 

সুস্পি ন্তন্েশিন্াবেী ন্তেলেন্তে ও রূহুে-কুেলসর মাধ্যলম তার সাহাযয কলরন্তে। আল্লাহ 

যন্তে চাইলতন্, তলব তালের পরবতিীকালের মানু্ষ তালের ন্তন্কি সুস্পি ন্তন্েশিন্াবেী 

আসার পরও আত্মকেলহ ন্তেপ্ত হত ন্া। 

অেিাৎ তালের ন্তরসাোলতর পর তালের পরবতিীরা- 

َتَتلَ  َما اللَّهُ  َشاءَ  ﴿َوَلوْ  ُهم اْختَ َلُفوا َولَِٰكنِ  اْلبَ ي َِّناتُ  َجاَءتْ ُهمُ  َما بَ ْعدِ  مِّن بَ ْعِدِهم ِمن الَِّذينَ  اق ْ  آَمنَ  مَّنْ  َفِمن ْ
ُهم َتتَ ُلوا َما اللَّهُ  َشاءَ  َوَلوْ  َكَفرَ   مَّن َوِمن ْ يُرِيُد﴾ َما يَ ْفَعلُ  اللَّهَ  َولَِٰكنَّ  اق ْ  

“আল্লাহ যন্তে চাইলতন্, তলব তালের পরবতিীকালের মানু্ষ তালের ন্তন্কি সুস্পি 

ন্তন্েশিন্াবেী আসার পরও আত্মকেলহ ন্তেপ্ত হত ন্া। ন্তকন্তু তারা ন্তন্লজরাই ন্তবলরাধ্ সৃন্তি 

করে। ফলে তালের কতক ঈমান্ আন্ে আর কতক কুফর অবেম্বন্ করে। আল্লাহ 

চাইলে তারা আত্মকেলহ ন্তেপ্ত হত ন্া। ন্তকন্তু আল্লাহ হসিাই কলরন্, যা ন্ততন্তন্ চান্।” 

তাহলে সূরা বাকারার এই পন্তবত্র আোতন্তি বুোলো হয, রাসূেলের হপ্ররলর্র পর মানু্ষ মুন্তমন্ 

ও কালফর েু’েলে ন্তবভক্ত হলে পলে। যারা রাসূেলের অনু্সরর্ করে, তালেরলক ন্তবশ্বাস করে 

এবং আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আোর আনু্র্তয করে, তারাই হে মুন্তমন্, যারা একক ও 

শরীকহীন্ভালব আল্লাহর ইবােত কলর।  

আর যারা রাসূেলের োওোত হেলক মুে ন্তফন্তরলে ন্তন্ে, তালেরলক অন্তবশ্বাস করে, তালের 

সালে িাট্টা করে, তালেরলক প্রতযােযান্ করে, অস্বীকার করে, তালের অনু্সরর্ করে ন্া, 

বরং তালের প্রবৃন্তত্তর অনু্সরর্ করে, তারাই কালফর, যারা আল্লাহ আজ্জা ওোজাল্লার ইবােত 

কলর ন্া অেবা তার ইবােত কলর, ন্তকন্তু তার সালে অলন্যরও ইবােত কলর।  

তারা মূেত: আল্লাহর ইবােতই কলর ন্া, হকন্ন্া আল্লাহর ন্তন্কি গ্রহর্লযার্য ইবােত হে 

একক ও শরীকহীন্ভালব আল্লাহর ইবােত করা। আর এর ন্তবপরীলত যন্তে হকান্ বযন্তক্ত 

আল্লাহরও ইবােত কলর এবং অলন্যরও ইবােত কলর, হস হযন্ আল্লাহর ইবােতই করে ন্া।  

প্রকৃতপলক্ষ হস আল্লাহর ইবােত কলর ন্তন্; হকন্ন্া হস তার ইবােলতর হয অংশিা আল্লাহর 

জন্য ন্তন্লবেন্ কলরলে, শরীেলত তা গ্রহর্লযার্য ন্ে। আল্লাহর ন্তন্কি এিা গ্রহর্লযার্য ন্ে। 
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গ্রহর্লযার্য হলে তাওহীে তো এককভালব করা। অেিাৎ শুধু্ই আল্লাহর জন্য ইবােত করা, 

তার সালে কাউলক শরীক ন্া করা। 

ফলে মানু্ষ মুন্তমন্ ও কালফলর ন্তবভক্ত হলে পেে, ফলে তালের মালে পরস্পলর যুলদ্ধর সূত্রপাত 

হে, হযমন্ আল্লাহ তা’আো বেলেন্: “আল্লাহ চাইলে তারা আত্মকেলহ ন্তেপ্ত হত ন্া। ন্তকন্তু 

আল্লাহ হসিাই কলরন্, যা ন্ততন্তন্ চান্”। 

তাই আোতন্তি প্রমার্ করে, মুন্তমন্ ও কালফরলের মালে যুদ্ধ, এন্তি আল্লাহ তা’আোর ইো, 

আল্লাহ তা’আোর উলদ্দশয, আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আোই এিা চান্। এ ন্তবষেন্তি আলরা 

অলন্ক আোত স্পিভালব বর্িন্া কলরলে।  

অলন্ক আোত স্পিভালব বর্িন্া কলর হয, আল্লাহ তা’আো সৃি জীলবর কতলকর দ্বারা 

কতকলক পরীক্ষা কলরন্ এবং এক পক্ষলক অপর পলক্ষর উপর চান্তপলে হেন্, উভে পক্ষলক 

পরীক্ষা করার জন্য, যাচাই করার জন্য, ন্তন্রীক্ষা করার জন্য, হফৎন্ার সমু্মেীন্ করার জন্য।  

এোো আলরা অলন্ক উলদ্দলশযর জন্য: হযমন্: আল্লাহ সুবহান্াহু এর মাধ্যলম তার বনু্ধ, 

একন্তন্ষ্ঠ, ও ন্তপ্রেলেরলক হবলে হন্ন্, শহীেলেরলক হবলে হন্ন্ এবং ঐ সকে হোকলেরলক 

বাোই কলরন্ ,যারা তালকই অবেম্বন্ কলরলে, তালক প্রাধ্ান্য ন্তেলেলে, তার সালে বনু্ধত্ব 

কলরলে, তালক ভােলবলসলে, তার ভােবাসালক সবন্তকেুর উপর প্রাধ্ান্য ন্তেলেলে। আল্লাহ 

তা’আো তালেরলক হবলে হন্ন্ এবং তালের মযিাো সুউচ্চ কলরন্। তাই এিা আল্লাহ 

সুবহান্াহুরই ইো। 

আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তাআো বলেন্: 

ِلكَ  ُؤاَلءِ  لِّيَ ُقوُلوا بِبَ ْعض   بَ ْعَضُهم فَ تَ نَّا وََكذَٰ  بَِأْعَلمَ  اللَّهُ  أَلَْيسَ  بَ ْيِنَنا مِّن َعَلْيِهم اللَّهُ  َمنَّ  َأهَٰ
 بِالشَّاِكرِينَ 

“এভালবই আন্তম তালের কতক হোক দ্বারা কতক হোকলক পরীক্ষাে হফলেন্তে, যালত 
তারা (তালের সম্পলকি) বলে, এরাই ন্তক হসই হোক, আমালের সকেলক হরলে আল্লাহ 
যালেরলক অনু্গ্রহ করার জন্য হবাঁলে ন্তন্লেলেন্? আল্লাহ ন্তক তার কৃতজ্ঞ বান্দালের 
সম্পলকি অন্যলের হেলক হবন্তশ জালন্ন্ ন্া?” (সূরা আে আন্আম) 
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আল্লাহ তা’আো সূরা ফুরকালন্ বলেন্: 

َنًة أََتْصِبُروَن وََكاَن رَبَُّك َبِصيًرا  َوَجَعْلَنا بَ ْعَضُكْم لِبَ ْعض  ِفت ْ

“আন্তম হতামালের কতকলক কতলকর জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বান্তন্লেন্তে। বে, হতামরা ন্তক 
সবর করলব? হতামালের প্রন্ততপােক সবন্তকেুই হেেলেন্”। 

তাই আল্লাহ তা’আোই মানু্লষর একেেলক আলরক েলের উপর চান্তপলে ন্তেলেলেন্ এবং 
তালের একেেলক আলরক েলের দ্বারা পরীক্ষা করলেন্। 

এিা আল্লাহ তা’আোরই অন্তভপ্রাে।  আল্লাহ তা’আো এিা চান্। এিাই আল্লাহ তা’আোর 
ইো। সুউচ্চ, মহান্, মযিাোমে, পূত-পন্তবত্র ইোহী ইো। ন্ততন্তন্ পন্তবত্র ও মহান্। ন্ততন্তন্ই এই 
ন্তজন্তন্সিা চান্।  

এজন্যই ন্ততন্তন্ রাসূেলেরলক হপ্ররর্ কলরলেন্, এজন্যই আমালেরলক এত োন্তেত্বাবেী ন্তেলেলেন্। 
যালত আল্লাহ সুবহান্াহু তার বনু্ধলেরলক বাোই কলর ন্তন্লত পালরন্ এবং যালত ঐ সকে 
উলদ্দশযসমূহ বাস্তবান্তেত হে, যার কলেকন্তি আমরা পূলবি উলল্লে করোম। 

আল্লাহ তা’আো সূরা মুহাম্মলে বলেন্: 

 َوآَمُنوا الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا َوالَِّذينَ * َأْعَماَلُهمْ  َأَضلَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعن َوَصدُّوا َكَفُروا  الَِّذينَ 
ُهمْ  َكفَّرَ   رَّبِِّهمْ  ِمن اْلَحقُّ  َوُهوَ  ُمَحمَّد   َعَلىٰ  نُ زِّلَ  ِبَما ِلكَ * بَاَلُهمْ  َوَأْصَلحَ  َسيَِّئاِتِهمْ  َعن ْ  بَِأنَّ  ذَٰ

ِلكَ   رَّبِِّهمْ  ِمن اْلَحقَّ  ات َّبَ ُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َوَأنَّ  اْلَباِطلَ  ات َّبَ ُعوا َكَفُروا  الَِّذينَ   لِلنَّاسِ  اللَّهُ  َيْضِربُ  َكذَٰ
كذلك} َأْمثَاَلُهْم﴾  

“যারা কুফর অবেম্বন্ কলরলে এবং অন্যলেরলক আল্লাহর পলে বাাঁধ্া োন্ কলরলে, 
আল্লাহ তালের কমি ন্তন্স্ফে কলর ন্তেলেলেন্। আর যারা ঈমান্ এলন্লে ও সৎকমি 
কলরলে এবং মুহাম্মে (সাল্লাল্লাহু আোইন্তহ ওোসাল্লাম)’র প্রন্তত যা-ন্তকেু অবতীর্ি 
হলেলে- আর হসিাই হতা তালের প্রন্ততপােলকর পক্ষ হেলক আর্ত সতয- তা 
আিন্তরকভালব হমলন্ ন্তন্লেলে, আল্লাহ তালের পাপসমূহ ক্ষমা কলর ন্তেলেলেন্ এবং 
তালের অবস্থা সংলশাধ্ন্ কলর ন্তেলেলেন্।  

এিা এজন্য হয, যারা কুফর অবেম্বন্ কলরলে, তারা ন্তমেযার অনু্র্ামী হলেলে এবং 
যারা ঈমান্ এলন্লে, তারা সলতযর অনু্সরর্ কলরলে, যা তালের প্রন্ততপােলকর পক্ষ 
হেলক এলসলে। এভালবই আল্লাহ মানু্ষলক তালের অবস্থােী সম্পলকি অবন্তহত কলরন্”। 
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‘এভালবই আল্লাহ...’ অেিাৎ এর মত এবং পূলবির বর্িন্ার মত। আল্লাহ তা’আো মুন্তমন্লের 

গুর্াবেী ও তালের েৃিাি বর্িন্া করলেন্ এবং কালফরলেরও গুর্াবেী ও তালের েৃিাি বর্িন্া 

কলরলেন্- “এভালবই আল্লাহ মানু্ষলক তালের অবস্থােী সম্পলকি অবন্তহত কলরন্।” 

অত:পর আল্লাহ বলেন্: ﴿الرِّقَابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  فَِإَذا﴾ “যারা কুফর অবেম্বন্ কলরলে, 

তালের সালে যেন্ হতামলের হমাকালবো হে, তেন্ তালের র্েিালন্ আর্াত করলব”।  

তালের র্েিান্ উন্তেলে হেওোর এবং তালের সালে যুদ্ধ ও ন্তজহাে করার আলেশ করলেন্। 

{ الرقاب فضرب } এোলন্ فعل (ন্তরো)র স্থোন্তভন্তষক্ত رمصد  (ন্তরোমূে) দ্বারা আলেশ করা 

হলেলে-  অেিাৎ যেন্ তালেরলক ﴾أَْثَخنُتُموُهمْ  ِإَذا َحتَّىٰ  الرِّقَابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  فَِإَذا﴿

অন্তধ্ক হালর হতযা ও আহত কলর হফেলত পারলব- 

 অবলশলষ হতামরা যেন্ তালের শন্তক্ত চূর্ি করলব, তেন্  ﴾اْلَوثَاقَ  َفُشدُّوا أَْثَخنُتُموُهمْ  ِإَذا َحتَّىٰ ﴿

তালেরলক শক্তভালব হগ্রফতার করলব”। অেিাৎ বন্দী করলব- 

ِلكَ  َأْوزَاَرَها اْلَحْربُ  َتَضعَ  َحتَّىٰ  ِفَداءً  َوِإمَّا بَ ْعدُ  َمنًّا فَِإمَّا﴿ ُهمْ  اَلنَتَصرَ  اللَّهُ  َيَشاءُ  َوَلوْ  ذَٰ ُلوَ  َولَِٰكن ِمن ْ  لَِّيب ْ
بِبَ ْعض   بَ ْعَضُكم  

“তারপর (চাইলে) তালেরলক মুন্তক্ত ন্তেলব অনু্কম্পা হেন্তেলে অেবা মুন্তক্তপর্ ন্তন্লে। হতামালের 

প্রন্তত এিাই ন্তন্লেিশ, যাবৎ ন্া যুদ্ধ তার অস্ত্র হরলে হেে (অেিাৎ হশষ হলে যাে)। আল্লাহ চাইলে 

ন্তন্লজই তালেরলক শান্তস্ত ন্তেলতন্, ন্তকন্তু ন্ততন্তন্ হতামালের একজন্লক অপরজন্ দ্বারা পরীক্ষা 

করলত চান্”। 

এিা হলে েন্তেলের পযিালে। আর এর পূলবি প্রেম অংশন্তি হলে গুরুত্বপূর্ি। ন্তকন্তু এর েন্তেলের 

অংশিুকু হলে- 

ِلكَ  ُهمْ  اَلنَتَصرَ  اللَّهُ  َيَشاءُ  َوَلوْ  ﴿ذَٰ ُلوَ  َولَِٰكن ِمن ْ ﴾ بَ ْعَضُكم لَِّيب ْ بِبَ ْعض   

“এিাই ন্তন্লেিশ। আল্লাহ চাইলে ন্তন্লজই তালেরলক শান্তস্ত ন্তেলতন্, ন্তকন্তু ন্ততন্তন্ হতামালের 

একজন্লক অপরজন্ দ্বারা পরীক্ষা করলত চান্।” 

অেিাৎ হতামালের এক েলের দ্বারা সৃি জীবলক। হতামালের মুন্তমন্ অংলশর দ্বারা হতামালের 

কালফর অংশলক। আল্লাহ তা’আো চাইলে কালফরলের হেলক প্রন্ততলশাধ্ ন্তন্লত পারলতন্। 
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আল্লাহ পালরন্, তার ক্ষমতা আলে, ন্ততন্তন্ সবিন্তবষলে ক্ষমতাবান্। ন্ততন্তন্ পন্তবত্র মহান্ সত্তা। ন্ততন্তন্ 

তালেরলক ধ্বংস কলর ন্তেলত পারলতন্- ﴿فيكون كن﴾  “হও, অমন্তন্ তা হলে যাে”।  

ন্তকন্তু ন্ততন্তন্ তালেরলক বান্তচলে হরলেলেন্ এবং আমালেরলক তালের দ্বারা পরীক্ষা করলেন্। 

আমালেরলক তালের উপর চান্তপলে ন্তেলেলেন্, হযমন্তন্ভালব তালেরলক আমালের উপর চান্তপলে 

ন্তেলেলেন্। আল্লাহ সুবহান্াহুর পক্ষ হেলক পরীক্ষা স্বরূপ, আমালেরলক ও তালেরলক তো 

কালফরলেরলক- 

ُلَو بَ ْعَضُكم بِبَ ْعض  َوالَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َلن ُيِضلَّ َأْعَماَلُهمْ  ﴾﴿َولَِٰكن لَِّيب ْ  

“ন্তকন্তু ন্ততন্তন্ হতামালের একজন্লক অপরজন্ দ্বারা পরীক্ষা করলত চান্। আর যারা 

আল্লাহর পলে ন্তন্হত হে, ন্ততন্তন্ কেলন্া তালের কমি ন্তবন্ি করলবন্ ন্া।” 

তাই এসকে আোতগুলোলত আমালের উলল্লন্তেত ও আলোন্তচত ন্তবষেগুলোর বর্িন্া পাওো 

হর্ে। হাে! যন্তে ভাইলেরা তাফসীলরর ন্তকতাবসমূলহ এগুলো ন্তন্লে ন্তচিা করত, যালত 

ন্তবষেগুলো ভালো ভালব বুেলত পারত। 

এোলন্ আমরা কলেকন্তি পলেন্ট ন্তেন্তপবদ্ধ করলত পান্তর, যালত ভাইলেরা রাসূে হপ্ররর্ ন্তবষেক 

ইেমগুলোর একন্তি ধ্ারাবান্তহকতা ততরী করলত পালর: 

মানু্ষ েু’েলে ন্তবভক্ত হে: মুন্তমলন্র েে ও কালফলরর েে। আল্লাহ তা’আো তালের একেেলক 

আলরক েলের উপর চান্তপলে ন্তেলেন্। আমরা বেলত পন্তর আল্লাহ তা’আো তালের একেেলক 

আলরক েলের মাধ্যলম পরীক্ষাে হফেলেন্। আল্লাহর পক্ষ হেলক উভে েেলক পরীক্ষা করার 

জন্য এবং আল্লাহর উন্তদ্দি কলেকন্তি ন্তহকমত বাস্তবােলন্র জন্য। ন্তন্শ্চেই আল্লাহর রলেলে 

উন্নত প্রমার্ ও পন্তরপূর্ি ন্তহকমত। 

অন্তধ্ক পরীক্ষা, অন্তধ্ক যাচাই, অন্তধ্ক সুলযার্ আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো তালেরলক 

ন্তেলেন্, হেত তালের কতক ন্তফলর আসলব, সতকি হলব, মৃতুয আসার পূলবি, ন্তন্ন্তশ্চত ন্তবষে 

আসার পূলবি। এিা তালের জন্য পরীক্ষা।  

বতিমালন্ আলমন্তরকান্রা আমালের উপর হচলপ আলে। এিা আল্লাহর পক্ষ হেলক তালেরলক 

পরীক্ষা। আল্লাহ তালেরলক পরীক্ষা করলেন্। এিাই পরীক্ষা করার অেি। তালেরলক হেেলেন্, 

অন্তধ্ক পরীক্ষা ন্তন্লেন্, অন্তধ্ক যাচাই করলেন্ এবং অন্তধ্ক ন্তফৎন্াে ন্তন্পন্ততত করলেন্। 
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এিা তার পক্ষ হেলক অনু্গ্রহই বলি হয, ন্ততন্তন্ তালেরলক অন্তধ্ক সুলযার্ ন্তেলেন্। হেত তারা 

ন্তচিা করলব, হেত হভলব হেেলব, হেত ন্তফলর আসলব। 

তাই আল্লাহ পন্তবত্র, ন্ততন্তন্ মহান্। কালফররা ন্তন্লজরাই ন্তন্লজলের ন্তবরুলদ্ধ েন্তেে প্রন্ততষ্ঠা করলে 

আর আল্লাহ তালেরলক তালের সকে প্রকার ওযলরর জন্য সুলযার্ ন্তেলেন্। এভালব আল্লাহর 

সুন্দর ন্ামসমূহ ও উচ্চ গুর্াবেীর প্রন্ততফেন্ র্িলে। তার ন্ালমর মলধ্য রলেলে: ন্ততন্তন্ ‘সাব্বার’ 

(অন্তধ্ক তধ্যিযশীে), সাবুর (ন্তচর তধ্যিযশীে), ‘হােীম’ (সহন্শীে)। আর তার সহন্শীে ন্ালমর 

কারলর্ই ন্ততন্তন্ তালেরলক ন্র্ে শান্তস্ত ন্তেলেন্ ন্া, তালেরলক সুলযালর্র পর সুলযার্ ন্তেলেন্। 

তাই এিা উভেেলের জন্যই পরীক্ষা। এর ফলে হক ও বান্ততলের মালে, ঈমান্ ও কুফলরর 

মালে দ্বলন্ধর সূত্রপাত হে। দ্বন্ধ, তো হক ও বান্ততলের মালে েোই, যুদ্ধ। হকন্ন্া এই েুই 

েে, মুন্তমন্ ও কালফর কেলন্াই সমলোতাে আসা সম্ভব ন্ে, পরস্পলর ভােবাসা ও বনু্ধত্ব 

সম্ভব ন্ে। কেলন্াই সম্ভব ন্ে। 

অবশযই েু’েে পরস্পলরর শত্রু হলব। একেে আলরক েলের শত্রু। সম্ভব ন্ে েুই েলের 

মালে ভােবাসা ও সম্প্রীন্তত হওো, সহবস্থান্ ও েীর্ি সমলোতা হওো। 

সামন্তেক সন্তন্ধ, আন্তম সন্তন্ধ বলে সামন্তেক সন্তন্ধর কো বুোইন্তন্। এবযাপালর শরীেলতর ন্তবধ্ান্ 

রলেলে। ন্তকন্তু েীর্ি সমলোতা, সহবস্থান্, ভােবাসা, বনু্ধত্ব, সম্প্রীন্তত সম্ভব ন্ে। এই ন্তবভন্তক্তর 

োন্তবর কারলর্ এিা কেলন্াই সম্ভব ন্ে। এই ঈমান্ ও এই কুফলরর োন্তবর কারলর্ এিা সম্ভব 

ন্ে। আর আল্লাহও এমন্িাই (ন্া হওোলকই) চান্, এিাই আলেশ কলরন্। 

অবশযই তারা পরস্পলরর শত্রু, প্রন্ততপক্ষ ও পরস্পলরর ন্তবরুলদ্ধ েোইকারী হলব। এিাই 

আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো ওোতাআোর কাময, তার উলদ্দশয ও ইো। আল্লাহই চান্, 

আমরা পরস্পলরর শত্রু হই, তলব স্বভাবতই তারা আমালের সালে শত্রুতা করুক এিা ন্ততন্তন্ 

চান্ ন্া।  

বরং এিা আল্লাহ তা’আোর ন্তন্কি রৃ্ন্তর্ত, অপেন্দন্ীে। ন্তকন্তু এিা আল্লাহর তাকেীর ন্তহসালব 

হলেই যালব। এোলন্ই তাকন্তেরী ইো ও শরেী ইোর মালে ন্তভন্নতা হলে যাে। ন্তকন্তু 

আমালের হক্ষলত্র ন্তবধ্ান্ হলে, আমরা তালেরলক রৃ্র্া করব, তালের সালে শত্রুতা করব, 

তালের ন্তবরুলদ্ধ যুদ্ধ করব। এিা আল্লাহ চান্, ন্ততন্তন্ ভােবালসন্। তাকন্তেরীভালবও চান্, 

শরেীভালবও চান্ এবং আমালেরলক এরই ন্তন্লেিশ হেন্। 
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এোো এর মালে অলন্ক বে কেযার্ও রলেলে। এিা পৃন্তেবী সুশৃংেে োকার জন্য শতি। 

পৃন্তেবী বলে উলদ্দশয হে, পৃন্তেবী ও তার মলধ্য যত মানু্ষ আলে। আল্লাহ তা’আো বলেন্: 

اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعض  لََّفَسَدِت اْْلَْرُض﴾  َدْفعُ  ﴿َوَلْواَل   “যন্তে আল্লাহ তালের কতকলক 

কতলকর দ্বারা প্রন্ততহত ন্া করলতন্, তলব পৃন্তেবী ন্তবপযিস্ত হলে হযত।” 

এই আোতন্তি বর্িন্া করলে হয, এর দ্বারা আল্লাহ তা’আোর একন্তি ন্তহকমত ও একন্তি ইো 

হে একজন্লক আলরকজন্ দ্বারা প্রন্ততহত করা, যার দ্বারা পৃন্তেবী সুসংহত োকলব।  

হকন্ন্া, আল্লাহ যন্তে মুন্তমন্লের দ্বারা কালফরলেরলক এবং তালের কুফর, অবাধ্যতা ও জুেুমলক 

প্রন্ততহত ন্া করলতন্, তাহলে পৃন্তেবী ন্তবপযিস্ত হলে হযত- “যন্তে আল্লাহ তালের কতকলক 

কতলকর দ্বারা প্রন্ততহত ন্া করলতন্”, যন্তে এই েোই ন্া োকত এবং বহু অন্তন্ি কেযালর্র 

দ্বারা প্রন্ততহত ন্া হলে হযত, ন্তজহাে ও ন্তকতালের দ্বারা, এ সকে যুদ্ধ-ন্তবগ্রহ ও েোইলের দ্বারা 

প্রন্ততহত ন্া হত, তাহলে পৃন্তেবী ন্তবপযিস্ত হলে হযত। 

পৃন্তেবী ন্তকভালব ন্তবপযিস্ত হলব? কালফরলের আন্তধ্পলতযর মাধ্যলম। সবলচলে বে ন্তবপযিে হে, 

পৃন্তেবীলত কালফরলের আন্তধ্পতয ন্তবস্তার করা। যেন্ পৃন্তেবীলত কালফররা প্রতাপশােী হলে যাে, 

তারা তালত শাসন্ কলর- আল্লাহ হহফাজত করুন্, বযাস, তেন্ই পৃন্তেবীমে মহা ন্তবপযিে 

েন্তেলে পলে। কুফর, ন্তশরক, অন্যাে, পাপাচার, আল্লাহর অবাধ্যতা, শেতান্লের প্রভাব, 

শেতান্লের োওোত, শেতান্-হপ্রমী ও প্রবৃন্তত্ত-হপ্রমীলের প্রভাব। পৃন্তেবীলত কালফরলের 

আন্তধ্পতয প্রন্ততন্তষ্ঠত হওোই মহা ন্তবপযিে। এর হচলে বে ফযাসাে আর ন্তকেু হন্ই। 

এর দ্বারা আমালের সামলন্ স্পি হে: মুন্তমন্লের বনু্ধত্ব হকবে আল্লাহর সালে, তার দ্বীলন্র 

সালে, তার রাসূেলের সালে এবং এক মুন্তমলন্র আলরক মুন্তমলন্র সালে। এই বনু্ধত্বই আল্লাহ 

তা’আোর কাময, আল্লাহর উলদ্দশয এবং আল্লাহর ইো।  

ন্ততন্তন্ আমালেরলক এর প্রন্ততই আলেশ কলরন্ এবং এিা অবশযই োকলত হলব, ঈমান্ ও 

কুফলরর োন্তবর কারলর্ এবং এই োন্তবর কারলর্ হয, আমরা আল্লাহর ন্র্ন্য বান্দা। 

সুতরাং ইবােত শুধু্ই আল্লাহর জন্য। তার সালে কাউলক শরীক করা হলব ন্া। তাওন্তহে, 

আল্লাহর প্রন্তত ঈমান্ ও আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আোর কালে আত্মসমপির্ই োন্তব কলর, 

অন্তন্বাযিভালব চাে- যা এলকবালর ন্তন্কিবতিী োন্তব- হযিালক ভাষান্তবের্র্, এমন্ন্তক মান্ন্ততক 

শালস্ত্রও ‘ন্তন্কিবতিী োন্তব ও েূরবতিী োন্তব বলে ন্ামকরর্ করা হে-  
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এিাই োন্তব কলর, মুন্তমন্র্র্ বনু্ধত্ব করলব হকবে আল্লাহর সালে, তার রাসূলের সালে, তার 

দ্বীলন্র সালে এবং মুন্তমন্লের সালে আর কুফর, কুফফার ও তৎসংন্তিি যা ন্তকেু আলে-অেিাৎ 

কুফলরর যত ফোফে রলেলে- হযমন্: গুন্াহ, পাপাচার, হিকারীতা ও আল্লাহর সালে 

অবাধ্যতা- ইতযান্তের সালে এবং শেতান্, তার েে, তার ন্তন্কিজন্ ও যারা তার েেভূক্ত 

তালের সালে শত্রুতা ও সম্পলকিালেে করলব। তাই তারা হলে েু’ন্তি েে। 

অেিাৎ আল্লাহর োসত্ব, আল্লাহর কালে আত্মসমপির্, আল্লাহর প্রন্তত ঈমান্ ও আল্লাহলক একক 

সাবযস্থ করাই এিা োন্তব কলর এবং তালক স্পি ও ন্তন্কিবতিী ফোফে ন্তহসালব আবশযক কলর।  

অেিাৎ মুন্তমন্লের অবশযই আল্লাহ, তার রাসূে, তার দ্বীন্ ও মুন্তমন্লের সালে বনু্ধত্ব করলত হলব 

এবং কুফ্ফার, কুফর, শেতান্, তার েে ও তৎসংন্তিি সবন্তকেু হেলক সম্পকি ন্তেন্ন করলত 

হলব, েূরত্ব ও কান্তিন্য বজাে রােলত হলব, শত্রুতা ও ন্তবলদ্বষ রােলত হলব, তালের হেলক 

োকলত হলব সমূ্পর্ি মুক্ত।  

আমরা এিালক সংলক্ষলপ বেলত পান্তর: ঈমান্, ইসোম, তাওন্তহে তো একক ও শরীকহীন্ভালব 

আল্লাহর োসত্ব করাই োন্তব কলর ও আবশযক কলর হয, মুন্তমন্র্র্ আল্লাহ, তার রাসূে ও তার 

দ্বীলন্র সালে এবং অন্যান্য মুন্তমন্লের সালে বনু্ধত্ব করলব। তালের বনু্ধ হলব মুন্তমন্র্র্। আর 

আল্লাহর শত্রু তো কালফর ও তালের কুফরী হেলক সম্পকিমুক্ত হলব, তালের সালে শত্রুতা 

করলব। 

এোন্ হেলক আমরা বেলত পান্তর, সম্পকি হজাো ও সম্পকি োো এবং বনু্ধত্ব ও শত্রুতা এিা 

আল্লাহ তা’আোর ইবােলতর োন্তব, তাওন্তহলের োন্তব, ইসোলমর োন্তব, ঈমালন্র োন্তব। ঈমান্ 

এিা োন্তব কলর, ঈমালন্র জন্য এিা আবশযক! এক’শলত এক’শ।  

ঈমান্ হেলক এিা আোো হলত পালর ন্া। তাই এিা অসম্ভব হয, একজন্ মানু্ষ মুসন্তেম হলব, 

মুন্তমন্ হলব, তাওহীেবােী হলব- হয শুধু্ আল্লাহরই ইবােত করলব, তার সালে কাউলক শরীক 

করলব ন্া, আল্লাহলক ভােবাসলব, তার আনু্র্তয করলব আবার একই সমলে শেতান্লক 

ভােবাসলব, কুফরীলক ও কালফরলের ভােবাসলব বা তালের সালে বনু্ধত্ব করলব, তালের তন্কিয 

অজিন্ করলব, তালের সালে প্রশাি ও স্বন্তস্তমে জীবন্ যাপন্ করলব, যালত হকান্ হপলরশান্ী 

হন্ই, এিা সম্ভব ন্ে। এিা অকল্পন্ীে।  

হকন্ন্া োসলত্বর ন্তভন্তত্তন্তিই হলে ভােবাসার উপর। উোমার্র্ বলেন্: ইবােলতর ন্তভন্তত্ত হলে 

ভােবাসা ও আনু্র্লতযর মলধ্য। সুতরাং হকান্ আন্তবে পন্তরপূর্ি আল্লাহর ভােবাসা ও আল্লাহর 
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জন্য আনু্র্তযলক সলপ হেওো- যার োন্তব হলে আল্লাহর জন্য ন্তবন্ীত হওো, আল্লাহর 

আলেলশর জন্য ন্তন্লবন্তেত হওো এবং আল্লাহর অনু্র্ত হওো- বযতীত আল্লাহর ইবােতকারী 

হলত পালর ন্া। োসলত্বর প্রকৃত ন্তভন্তত্তই হলে ভােবাসা ও ন্তবন্ীত হওোর উপর। সুতরাং বান্দা 

এিা বযতীত আন্তবে হলত পারলব ন্া। আর আল্লাহলকও ভােবাসা, তার শত্রুলেরলকও ভােবাসা 

এিা সম্ভব ন্ে। এিা অসম্ভব। 

এমন্ন্তক মানু্লষর মালে ন্তচরাচন্তরত ভােবাসার মালেও এিা সম্ভব ন্ে হয, আপন্তন্ কাউলক 

ভােবাসলবন্ আবার তার শত্রুলকও ভােবাসলবন্। এিা সম্ভব ন্ে। এিা এলকবালরই 

অগ্রহর্লযার্য। অেিাৎ তার শত্রুলক ভােবাসা তার ভােবাসার সমূ্পর্ি ন্তবলরাধ্ী ও ন্তবপরীত। 

আর হকান্ সলন্দহ হন্ই হয, আমালের আল্লাহর োসত্বও আমালের হেলক োন্তব কলর: আমরা 

আল্লাহ আজ্জা ওোজাল্লাহলক ভােবাসব এবং তার রাসূে, তার দ্বীন্, তার বনু্ধ ও যারা তার 

কাতালর োলক তালেরলক ভােবাসব আর যারাই তার সালে শত্রুতা রালে তালেরলক রৃ্র্া 

করব, তালের সালে ন্তবলদ্বষ রােব এবং তালের সালে শত্রুতা করব।  

যন্তে এিা আল্লাহ আমালেরলক ন্াও বেলতন্ আমালের উপর ওোন্তজব ন্াও কলর ন্তেলতন্, 

তোন্তপ এিা ইসোম, ঈমান্, তাওন্তহে ও োসলত্বর োন্তবলত ওোন্তজব হত। আর বস্তবতা হতা 

হলে শরীেতই আল্লাহ, তার রাসূে ও তার বনু্ধলের সালে বনু্ধত্ব করলত আলেশ কলরলে এবং 

কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করলত, তালের ন্তন্কিবতিী হলত ও তালের সালে অবস্থান্ করলত 

ন্তন্লষধ্ কলরলে, যা সামলন্ উলল্লে করব ইংশাআল্লাহ। 

এতেসলত্তও আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো স্বীে অনু্গ্রহ ও েোে আমালেরলক আলরা স্পি ও 

পন্তরস্কারভালব বলে ন্তেলেন্। ন্তন্শ্চেই আল্লাহ হকামেতার অন্তধ্কারী, ন্ততন্তন্ হকামেতালক 

ভােবালসন্। আল্লাহ হপ্রমমে, মহানু্ভব- ﴾يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر﴿ “আল্লাহ 

হতামালের বযাপালর সহজিাই চান্, ন্ততন্তন্ হতামালের বযাপালর কন্তিন্িা চান্ ন্া” 

আল্লাহর পক্ষ হেলক আমালের উপর সহজকরলর্র একন্তি ন্তেক হে, ন্ততন্তন্ আমালের জন্য 

অন্তধ্ক স্পি কলর বলে ন্তেলেলেন্, তার কুরআলন্র আোতসমূলহ বর্িন্া কলরলেন্, তার ন্বী 

তার পন্তবত্র হান্তেসসমূলহ পন্তরস্কার কলর হর্লেন্ হয, আমালের উপর ওোন্তজব হে, আমরা 

মুন্তমন্লের সালে বনু্ধত্ব করব, আল্লাহর সালে, তার রাসূলের সালে ও তার দ্বীলন্র সালে বনু্ধত্ব 

করব।  
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আমরা মুন্তমন্লের সালে পরস্পলর বনু্ধ ন্তহসালব োকব, তালেরলক ভােবাসব, তালের সালে 

োকব, তালের কাতালর োকব, তালের তন্কিয অজিন্ করব, তালের সালে জীবন্ যাপন্ করব 

এবং সবিো তালের সালেই োকব। 

আমরা মুন্তমন্লের সালে এলক অপলরর বনু্ধ বা সাহাযযকারী রূলপ োকব আর কালফরলেরলক 

রৃ্র্া করব, তালের হেলক সম্পকি ন্তেন্ন করব, তালের হেলক েূলর োকব ও হবাঁলচ োকব, 

তালের সালে বসবাস করব ন্া, এক আবাসস্থলে বা এক শহলর তালের সালে োকব ন্া- 

“তারা হযন্ এলক অপলরর আগুন্ ন্া হেলে”   

ন্বী সা: বলেলেন্, “তালের হেলক েূলর োক, এমন্ন্তক যালত েূর হেলক তালের আগুন্ও 

হেেলত ন্া পাও এবং তারাও হতামালের আগুন্ হেেলত ন্া পাে। তালের হেলক েূলর োক, 

পৃেক োক, হবলচ োক, এক হেলশ তালের সালে হেলকা ন্া, তালের মালে বসবাস কলরা ন্া, 

তালের সালে হমোলমশা কলরা ন্া....তালের সালে ন্তকেুই কলরা ন্া।” 

এসগুলোই কালফরলের হেলক েূলর োকা ও হবলচ োকা, সম্পকি ন্তেন্ন করা, শত্রুতা করা ও 

ন্তবলদ্বষ হপাষর্ করার ন্তন্লেিশ। আল্লাহ আমালের মালে তালের প্রন্তত রৃ্র্া সৃন্তি কলরলেন্, 

বলেলেন্:  

কীভালব এলেরলক ভােবাসলব? এলেরলক রৃ্র্া করলব, কারর্ এরা আল্লাহর েুশমন্, এরা 

আল্লাহর প্রন্তত কুফরী কলরলে, আল্লাহর রাসূেলের প্রন্তত কুফরী কলরলে, আল্লাহর অবাধ্যতা 

কলরলে, আল্লাহর আনু্র্লতযর উপর সীমােঙ্ঘন্ কলরলে। এরা হতামালের শত্রু। 

এগুলো আমালের জন্য কুরআন্ ও সুন্নাহ’ে ন্তবশেভালব বর্িন্া কলর ন্তেলেলেন্ হয, আমালেরলক 

অবশযই মুন্তমন্লের সালে বনু্ধত্ব করলত হলব, আমালের এলক অপলরর সালে বনু্ধত্ব রােলত হলব 

এবং অবশযই আমালেরলক কালফরলের হেলক সম্পকি ন্তেন্ন করলত হলব, তালের সালে শত্রুতা 

করলত হলব, তালেরলক রৃ্র্া করলত হলব, তালের ন্তবরুলদ্ধ ন্তকতাে করলত হলব, ন্তজহাে করলত 

হলব এবং আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করলত হলব। 

এিা কুরআলন্ স্পিভালব সলবিাত্তমভালব বর্িন্া করা হলেলে। আশা করন্তে একিু পলরই হসগুলো 

ন্ততোওোত করব ইংশাআল্লাহ। এোলন্ এেন্ ন্তকেু আোত ন্ততোওোত করব; কারর্ সবগুলো 

উলল্লে করলে এবং তার বযােযা ও তাফসীর করলে আলোচন্া অলন্ক েীর্ি হলে যালব। তাই 

আমরা কলেকন্তি উোহরর্ উলল্লে কলরই ক্ষাি হব। 
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আল্লাহ আজ্জা ওোজাল্লাহও আমালের মালে তালের প্রন্তত রৃ্র্া সৃন্তি কলরলেন্ এবং অলন্ক 

আোলত আমালের জন্য বর্িন্া কলরলেন্ হয, আমালের উপর ওোন্তজব তালেরলক রৃ্র্া করা, 

কারর্ তারা আল্লাহলক অন্তবশ্বাস কলরলে, আল্লাহর আনু্র্লতযর উপর সীমােঙ্ঘন্ কলরলে। তাই 

এিা কুরআলন্ সলবিাত্তমভালব বর্িন্া করা হলেলে। 

অলন্ক আোলত কালফরলের প্রন্তত রৃ্র্া সৃন্তি করা হলেলে, তার েু’চারন্তি উলল্লে করা হে: 

ا َوِإَذا ﴿َها أَنُتْم ُأواَلِء ُتِحبُّونَ ُهْم َواَل ُيِحبُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه َوِإَذا َلُقوُكْم قَاُلوا آَمنَّ 
َعضُّوا َعَلْيُكُم اْْلَنَاِمَل ِمَن اْلَغْيِظ﴾َخَلْوا   

“হেে, এই হতামরা তালেরলক মহব্বত করে, অেচ তারা হতামালেরলক মহব্বত কলর 

ন্া। আর হতামরা হতা সমস্ত (আসমান্ী) ন্তকতাবসমূলহর প্রন্তত ঈমান্ রাে, ন্তকন্তু (তালের 

অবস্থা এই হয,) তারা যেন্ হতামালের সালে ন্তমন্তেত হে, তেন্ বলে, আমরা 

(কুরআলন্র উপর) ঈমান্ এলন্ন্তে আর যেন্ ন্তন্ভৃলত চলে যাে, তেন্ হতামালের প্রন্তত 

আলরালশ ন্তন্লজলের আিুে কামোে।” 

এিা পূলরািাই কালফরলের প্রন্তত রৃ্র্া বা শত্রুতা সৃন্তির বযাপালর। 

 أََتْخَشْونَ ُهمْ  َمرَّة   لَ َأوَّ  َبَدُءوُكمْ  َوُهم الرَُّسولِ  بِِإْخَراجِ  َوَهمُّوا أَْيَمانَ ُهمْ  نََّكُثوا قَ ْوًما تُ َقاتُِلونَ  َأاَل 
َتْخَشْوهُ  َأن َأَحقُّ  فَاللَّهُ  ... 

“হতামরা ন্তক এমন্ কওলমর সালে যুদ্ধ করলব ন্া, যারা তালের প্রন্ততশ্রুন্তত ভি কলরলে 

এবং রাসূেলক বন্তহস্কালরর ইো কলরলে আর তারাই হতা প্রেমবার হতামালের ন্তবরুলদ্ধ 

(উস্কান্ীমূেক কমিকান্ড) শুরু কলরলে। হতামরা ন্তক তালেরলক ভে কর? তাহলে (লজলন্ 

হরে,) আল্লাহলকই অন্তধ্ক ভে করা উন্তচত।” 

এরূপ আলরা আোত রলেলে। 

তাহলে কুরআলন্র মলধ্য অলন্ক আোত রলেলে, যা আমালেরলক মুন্তমন্লের সালে বনু্ধত্ব করলত 

আলেশ কলর এবং তালত আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো আমালেরলক কালফরলের সালে বনু্ধত্ব 

করলত ও তালেরলক সাহাযযকারী রূলপ গ্রহর্ করলত ন্তন্লষধ্ কলরন্। সূরা মুমতান্তহন্া, যার 

অন্তধ্কাংশিা এবং বে অংশিাই এবযাপালর, তার মলধ্য রলেলে- 
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 ِبَما َكَفُروا  َوَقدْ  بِاْلَمَودَّةِ  ِإلَْيِهم تُ ْلُقونَ  َأْولَِياءَ  َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ﴿يَا
 ِفي ِجَهاًدا َخَرْجُتمْ  ُكنُتمْ   ِإن رَبُِّكمْ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنوا َأن َوِإيَّاُكمْ  الرَُّسولَ  ُيْخرُِجونَ  اْلَحقِّ  مِّنَ  َجاءَُكم
 يَ ْفَعْلهُ  َمنوَ  َأْعَلنُتمْ  َوَما َأْخَفْيُتمْ  ِبَما َأْعَلمُ  َوأَنَا بِاْلَمَودَّةِ  ِإلَْيِهم ُتِسرُّونَ  َمْرَضاِتي َواْبِتَغاءَ  َسِبيِلي

َأْعَداءً  َلُكمْ  َيُكونُوا يَ ثْ َقُفوُكمْ  ِإن* السَِّبيلِ  َسَواءَ  َضلَّ  فَ َقدْ  ِمنُكمْ  ..  ﴿  

“হহ মুন্তমন্র্র্! হতামরা যন্তে আমার সন্তুন্তি োলভর উলদ্দলশয আমার পলে ন্তজহালের জন্য 

(র্র হেলক) হবর হলে োক, তলব আমার শত্রু ও হতামালের ন্তন্লজলের শত্রুলক এমন্ 

বনু্ধ বান্তন্ও ন্া হয, তালের কালে ভােবাসার বাতিা হপৌঁোলত শুরু করলব,  

অেচ হতামালের কালে হয সতয এলসলে, তারা তা এমন্ই প্রতযােযান্ কলরলে হয, তারা 

রাসূেলক এবং হতামালেরলকও হকবে এই কারলর্ (মক্কা হলত) হবর কলর ন্তেলে হয, 

হতামরা হতামালের প্রন্ততপােক আল্লাহর প্রন্তত ঈমান্ এলন্ে।  

হতামরা হর্াপলন্ তালের সালে বনু্ধত্ব কর, অেচ হতামরা যা-ন্তকেু হর্াপলন্ কর ও যা-

ন্তকেু প্রকালশয কর, আন্তম তা ভােভালব জান্তন্। হতামালের মলধ্য হকউ এমন্ করলে হস 

সরে পে হেলক ন্তবচুযত হে। হতামালেরলক ভালর্ হপলে তারা হতামালের শত্রু হলে 

যালব এবং তারা ন্তন্লজলের হাত ও মুে ন্তবস্তার কলর হতামালেরলক কি ন্তেলব। তালের 

কামন্া এিাই হয, হতামরা কালফর হলে যাও”। 

তাহলে ন্তকভালব তালেরলক ভােবাসলব? এোলন্ও তালের সালে শত্রুতা ও ন্তবলদ্বষ রাোর 

বযাপালর উৎসাহ হেওো হলেলে। يَ ثْ َقُفوُكمْ  ِإن  অেিাৎ যন্তে তারা হতামালেরলক হকান্স্থালন্ পাে- 

 َلوْ  َوَودُّوا بِالسُّوءِ  َوأَْلِسَنتَ ُهم َأْيِديَ ُهمْ  ِإلَْيُكمْ  َويَ ْبُسُطوا َداءً َأعْ  َلُكمْ  َيُكونُوا يَ ثْ َقُفوُكمْ  ﴿ِإن
 َتْكُفُروَن﴾

“হতামালেরলক ভালর্ হপলে তারা হতামালের শত্রু হলে যালব এবং তারা ন্তন্লজলের হাত 

ও মুে ন্তবস্তার কলর হতামালেরলক কি ন্তেলব। তালের কামন্া এিাই হয, হতামরা 

কালফর হলে যাও।” 

অেিাৎ তারা হতামালের হেলক কুফরী কামন্া কলর এবং চাে, হতামরাও আল্লাহর সালে কুফরী 

কর। 
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অত:পর আল্লাহ তা’আো আমালের জন্য  ইবরাহীম আ:  এর েৃিাি উলল্লে কলরন্- 

 َوِممَّا ِمنُكمْ  بُ َرآءُ  اِإنَّ  ِلَقْوِمِهمْ  قَاُلوا ِإذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ َراِهيمَ  ِفي َحَسَنة   ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنتْ   َقدْ 
نَ َنا َوَبَدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا  اللَّهِ  ُدونِ  ِمن تَ ْعُبُدونَ  َنُكمُ  بَ ي ْ َواْلبَ ْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَ ي ْ ..  

“হতামালের জন্য ইবরাহীম ও তালের সিীলের মলধ্য উত্তম আেশি আলে, যেন্ হস 

ন্তন্জ সম্প্রোেলক বলেন্তেে, হতামালের সলি এবং হতামরা আল্লাহ োো যালের উপাসন্া 

করে, তালের সলি আমালের হকান্ও সম্পকি হন্ই।  

আমরা হতামালের (আকীো-ন্তবশ্বাস) অস্বীকার কন্তর। আমালের ও হতামালের মলধ্য 

ন্তচরকালের জন্য শত্রুতা ও ন্তবলদ্বষ স্পি হলে হর্লে, যতক্ষর্ ন্া হতামরা এক আল্লাহর 

প্রন্তত ঈমান্ আন্লব।” 

এোলন্ স্পিভালব শত্রুতা ও ন্তবলদ্বলষর কো উলল্লে করা হলেলে- ﴿َوَبَدا﴾ ‘এবং স্পি হলেলে, 

প্রকাশ হলেলে’- 

نَ َنا َوَبَدا َنُكمُ  بَ ي ْ َوْحَدهُ  بِاللَّهِ  تُ ْؤِمُنوا َحتَّىٰ  أََبًدا َواْلبَ ْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَ ي ْ ... 

“আমালের ও হতামালের মলধ্য ন্তচরকালের জন্য শত্রুতা ও ন্তবলদ্বষ স্পি হলে হর্লে, 

যতক্ষর্ ন্া হতামরা এক আল্লাহর প্রন্তত ঈমান্ আন্লব” 

তলব হতামরা যন্তে একমাত্র আল্লাহর প্রন্তত ঈমান্ আন্, তলবই হকবে হতামালের সালে শত্রুতা 

ও ন্তবলদ্বষ হশষ হলব। এর পূলবি কেলন্াই ন্া-  ُأََبًدا َحتَّٰى تُ ْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَده﴿... ﴾ “ন্তচরকাে চেলব, 

যতক্ষর্ ন্া হতামরা এক আল্লাহর প্রন্তত ঈমান্ আন্লব”। 

এোলন্ এলকবালর স্পি, পন্তরপূর্ি স্পি বর্িন্া। তাই পুলরা কুরআন্ এর দ্বারা পন্তরপূর্ি। সূরা 

আলে ইমরালন্ রলেলে, মালেোে রলেলে, বাকারাে রলেলে। এোোও কুরআলন্র অলন্ক সূরাে 

এিা স্পিভালব রলেলে, সলবিাত্তমভালব বন্তর্িত হলেলে।  

তাহলে সারসংলক্ষলপ কোন্তি বন্তে, যালত ভাইলেরা বুেলত পালর: 

এ সলত্তও, অেিাৎ োসত্ব, ইসোম, ঈমান্ ও তাওন্তহে স্বত্তার্তভালবই এিা োন্তব করা সলত্তও- 

যা পূলবি আমরা উলল্লে করোম, এিা মুন্তমন্লের সালে বনু্ধত্ব ও কালফরলের সালে শত্রুতা ও 

ন্তবলদ্বলষর োন্তব কলর- তা সলত্তও আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো তার ন্তকতালব এবং তার ন্বীর 
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সুন্নাহ’ে আলরা স্পি ও আলরা পন্তরস্কারভালব মুন্তমন্লের সালে বনু্ধত্ব রাোর আবশযকীেতা ও 

কালফরলের সালে বনু্ধত্ব রাোর ন্তন্লষধ্াজজ্ঞা বর্িন্া কলর ন্তেলেলেন্। এ ন্তবষেন্তিই আমরা পূলবি 

উলল্লে কলরন্তে, ন্তকন্তু এেন্ আপন্ালের জন্য সংলক্ষলপ এক কোে বোর প্রোস হপোম। 

এেন্ আমরা ইন্শাআল্লাহ ন্তকেু আোত উলল্লে করব, যা কুরআলন্ এলসলে। সবলচলে 

গুরুত্বপূর্ি আোতগুলো উলল্লে করব, হযগুলোলত কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করা হেলক 

কলিারভালব ন্তন্লষধ্ করা হলেলে এবং যারা কালফরলের সালে বনু্ধত্ব কলর তালের বযাপালর 

কন্তিন্ হুকুম বর্িন্া করা হলেলে। গুরুত্বপূর্ি আোতগুলো উলল্লে করব। 

আমরা পূলবি সূরা মুমতান্তহন্ার আোতন্তি উলল্লে কলরন্তে- 

َأْولَِياءَ  َوَعُدوَُّكمْ  َعُدوِّي تَ تَِّخُذوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يا  ...  

“হহ ঈমান্োরর্র্! আমার শত্রু ও হতামালের শত্রুলেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ কলরা ন্া” 

এধ্রলর্র আোত কুরআলন্র মলধ্য আলরা অলন্ক রলেলে। এেন্ ন্তবন্তভন্ন সূরার গুরুত্বপূর্ি 

ন্ততন্ন্তি আোত উলল্লে করব। একন্তি সূরা আলে ইমরালন্, েু’ন্তি সুরা মান্তেোে। এই ন্ততন্ন্তি হে 

কালফরলের সালে বনু্ধলত্বর হুকুলমর বযাপালর সবলচলে গুরুত্বপূর্ি আোত। 

আমরা বলেন্তে, কুরআন্ কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করলত ন্তন্লষধ্ কলর এবং মুন্তমন্লের সালে 

বনু্ধত্ব করলত আলেশ কলর আর কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করালক শক্ত গুন্াহ ও পাপ বলে 

উলল্লে কলর, বরং হকান্ হকান্ আোলত স্পিভালব বযক্ত কলর হয, এিা এর হেলকও আলরা 

কন্তিন্ ও জর্ন্য। যা আমরা সামলন্র আোতগুলোলত হেেব: 

আল্লাহ তা’আো সূরা আলে ইমরালন্ বলেন্: 

ِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن اْلُمْؤِمِنينَ  ُدونِ  ِمن َأْولَِياءَ  اْلَكاِفرِينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  يَ تَِّخذِ  ﴿الَّ   ِفي اللَّهِ  ِمنَ  فَ َلْيسَ  ذَٰ
ُهمْ  تَ ت َُّقوا َأن ِإالَّ  َشْيء   اْلَمِصيُر﴾ اللَّهِ  َوِإَلى نَ ْفَسهُ  اللَّهُ  َوُيَحذِّرُُكمُ  تُ َقاةً  ِمن ْ  

“মুন্তমন্র্র্ হযন্ মুন্তমন্লেরলক োো কালফরলেরলক ন্তন্লজলের ন্তমত্র ও সাহাযযকারী ন্া 

বান্াে। হয এরূপ করলব আল্লাহর সলি তার হকান্ও সম্পকি হন্ই। তলব তালের 

(জুেুম) হেলক বাাঁচার জন্য যন্তে আত্মরক্ষামূেক হকান্ও পন্থা অবেম্বন্ কর, হসিা ন্তভন্ন 

কো। আল্লাহ হতামালেরলক ন্তন্লজর সম্পলকি সতকি করলেন্। আর তারই ন্তেলক 

(সকলের) প্রতযাবতিন্।” 
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আলরকন্তি আোত হে-  

   بِاْلِعَباِد﴾ رَُءوف   َواللَّهُ  نَ ْفَسهُ  اللَّهُ  ﴿َوُيَحذِّرُُكمُ 

“আল্লাহ হতামালেরলক ন্তন্লজর সম্পলকি সতকি করলেন্। আর আল্লাহ বান্দালের প্রন্তত 

েোশীে”। 

এই আোতন্তি হে সূরা আলে ইমরালন্। আল্লাহ তা’আো বেলেন্: “মুন্তমন্র্র্ হযন্ 

মুন্তমন্লেরলক োো কালফরলেরলক ন্তন্লজলের ন্তমত্র ও সাহাযযকারী ন্া বান্াে”।  

বর্িন্া ভন্তিন্তি সংবােমূেক, ন্তকন্তু উলদ্দশয হলে ন্তুন্ কলর বো, আলেশ করা। 

“মুন্তমন্র্র্ হযন্ ন্া বান্াে”, অেিাৎ হহ মুন্তমন্র্র্! হতামরা বান্তন্ও ন্া। এিা হলে তার অেি। 

“মুন্তমন্র্র্ হযন্ মুন্তমন্লেরলক োো কালফরলেরলক ন্তন্লজলের ন্তমত্র ও সাহাযযকারী ন্া বান্াে” 

এলত মুন্তমন্লেরলক ন্তন্লষধ্ করা হলে, মুন্তমন্লের োো কালফরলের সালে সালে বনু্ধত্ব করলত।  

এিা পন্তরপূর্ি ও স্পি বোন্। আপন্তন্ শুধু্ মুন্তমন্লেরলকই বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করলবন্, 

কালফরলেরলক বনু্ধ বান্ালবন্ ন্া। 

এরপর বলেন্: ‘হয এিা কলর আল্লাহর সলি তার হকান্ও সম্পকি হন্ই’। এরকম ভাবপ্রকাশ 

আরবী ভাষাে হকান্ বযন্তক্ত বা বস্তু হেলক সম্পকিলেলের জন্য বযবহৃত হে। উোহরর্ স্বরূপ 

বলে োলক- ‘হয এমন্িা কলর হস আমার হেলক  ন্ে; আন্তম তার হেলক ন্ই’ ‘অেবা হস হকান্ 

ন্তবষলে আমার হেলক ন্ে’। 

রাসূেুল্লাহ সা: এর কোে অলন্ক স্থালন্ এরূপ বযবহৃত হলেলে। হযমন্-(من غشنا فليس منا) হয 
আমালেরলক (মুসেমান্লেরলক) হধ্াাঁকা হেে হস আমালের মধ্য হেলক ন্ে”। অেিাৎ আন্তম অমুক 

ন্তজন্তন্স হেলক সম্পকিমুক্ত। 

‘হয এিা কলর আল্লাহর সলি তার হকান্ও সম্পকি হন্ই’ অেিাৎ আল্লাহ তার হেলক সম্পকিমুক্ত, 

আল্লাহর সালে তার হকান্ সম্পকি হন্ই, হস আল্লাহর তন্কিয পালব ন্া এবং আল্লাহর সালে 

সম্বন্তন্ধত হলত পারলব ন্া। এিাই হলে- “আল্লাহর সলি তার হকান্ও সম্পকি হন্ই” এর অেি।  

তারপর পূলবরি হুকুম হেলক পৃেক কলর বলেন্: ‘তলব.....’। হসই ন্তভন্ন অবস্থান্তি হে 

আত্মরক্ষামূেক বযবহালরর অবস্থা। অেিাৎ যেন্ হতামরা তালের দ্বারা ন্তন্লেন্তষত ও পরান্তজত 
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হও, তালের হেলক অন্তন্লির আশঙ্কা কর, ফলে বান্তহযকভালব তালের সামলন্ প্রকাশ কর হয, 

হতামরা তালের সালে শত্রুতা কর ন্া, তালের হেলক বাচার উলদ্দলশয। এিা হে অপারর্তার 

অবস্থা।  

অপরার্তা ও আশঙ্কার অবস্থান্তি শুধু্ ন্তভন্ন। ন্তকন্তু অন্য হক্ষলত্র এিা চেলব ন্া। এিাই হে প্রকৃত 

হুকুম- কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করা ন্তন্লষধ্। আর এোলন্ এন্তি এত স্পিভালব রলেলে, যা 

অন্যসব আোলত হন্ই। এোলন্ বো হলেলে, হয এমন্িা কলর এবং মুন্তমন্লের োো 

কালফরলেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ কলর, আল্লাহ তার হেলক মুক্ত- ‘আল্লাহর সলি তার হকান্ও 

সম্পকি হন্ই’ 

এই সম্পকিমুন্তক্তর অেি ন্তক, এিা ন্তক কুফর? ‘আল্লাহর সলি তার হকান্ও সম্পকি হন্ই’ এর অেি 

ন্তক হস আল্লাহর দ্বীন্ হেলক এলকবালরই হবর হলে হর্লে? এর অেি ন্তক কুফর? ন্া এর অেি 

পাপাচার ও গুন্াহ? সবগুলোরই সম্ভাবন্া রলেলে, আল্লাহই ভাে জালন্ন্ এর উলদ্দশয সম্পলকি।  

ন্তকন্তু এিা হলে কালফরলের সালে বনু্ধত্বকারীর কুফলরর সম্ভাবন্ার বযাপালর সবলচলে শন্তক্তশােী 

আোত। এই ন্তবষেন্তিলক আলরকিু স্পি করব ইংশাআল্লাহ। এ হলে প্রেম আোত, যা সূরা 

আলে ইমরালন্র, যালত আল্লাহ তা’আো বেলেন্, ন্ততন্তন্ ঐ সকে হোকলের হেলক সম্পকিমুক্ত, 

যারা কালফরলের সালে বনু্ধত্ব কলর। 

আর ন্তদ্বতীে আোত, যা সূরা মান্তেোে রলেলে তা হলে আল্লাহ তা’আো বলেন্: 

 يَ تَ َولَُّهم َوَمن بَ ْعض   َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  َأْولَِياءَ  َوالنََّصاَرىٰ  اْليَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها ﴿يَا
ُهمْ  فَِإنَّهُ  مْ مِّنكُ  الظَّاِلِميَن﴾ اْلَقْومَ  يَ ْهِدي اَل  اللَّهَ  ِإنَّ  ِمن ْ  

“হহ ঈমান্োরর্র্! হতামরা ইহুেী ও েৃিান্লেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ কলরা ন্া। তারা 

এলক অপলরর বনু্ধ। হতামালের মধ্য হেলক হয তালের সালে বনু্ধত্ব করলব, হস তালেরই 

েেভূক্ত। ন্তন্শ্চেই আল্লাহ জান্তেম সম্প্রোেলক হহোোত হেন্ ন্া”। 

আোলত আল্লাহ তা’আো মুন্তমন্লেরলক সলম্ভাধ্ন্ করলেন্-‘হহ ঈমান্োরর্র্!’ তালেরলক হেলক 

বেলেন্, হতামরা এই কোন্তি হশান্- ‘হতামরা ইহুেী ও েৃিান্লেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ কলরা ন্া’। 
ন্তন্লষধ্ করা হে-  

    َأْولَِياَء﴾ َوالنََّصاَرىٰ  اْليَ ُهودَ  تَ تَِّخُذوا ﴿اَل 
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আন্তম হতামালেরলক ন্তন্লষধ্ করন্তে, হতামারা তালেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ কলরা ন্া। 

এই বাকযন্তি একন্তি মধ্যবতিী বালকযর (জুমো মু’তান্তরযার) মত। হযন্ এিা কোর মালে ন্তভন্ন 

প্রসি। জুমো মু’তান্তরযা হে, হয বাকয আন্া হে, উন্তদ্দি কোর পূলবি ন্তভন্ন একন্তি ন্তবষে 

বুোলন্ার জন্য। 

অত:পর আল্লাহ তা’আো বলেন্:  ﴿ ْبَ ْعض   َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهم﴾ অেিাৎ বাস্তব অবস্থা হে, ইহুেী-

ন্াসারারা এলক অলন্যর বনু্ধ। তারা একজন্ আলরকজন্লক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করলব, তাই হতামরা 

তালেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ কলরা ন্া। অত:পর বলেন্:  

‘হতামালের মধ্য হেলক হয তালের সালে বনু্ধত্ব করলব’  

অেিাৎ আর যারা এই কাজ করলব, যা হেলক আন্তম ন্তন্লষধ্ করোম এবং তালেরলক অন্তভভাবক 

রূলপ গ্রহর্ করলব তালের সালে বনু্ধত্ব করলব। হতামরা হহ মুন্তমন্র্! ﴿مِّنُكمْ  يَ تَ َولَُّهم َوَمن﴾ 

হতামালের মধ্য হলত হয এিা করলব। অত:পর তার ফোফে উলল্লে কলরন্।  

এোলন্ "َمن" (লয) শব্দন্তি শতিমূেক। ফোফেন্তি হে-‘হস তালেরই েেভূক্ত’। হয কুফফার তো 

ইহুেী-ন্াসারা ও তালের মত হযলকান্ প্রকার কালফরলের সালে বনু্ধত্ব কলর তার কুফরীর 

বযাপালর এিা সবলচলে স্পি আোত। 

সবলচলে স্পি আোত, আল্লাহ তা’আো এোলন্ পন্তরস্কারভালব বলেলেন্, হয ইহুেী-ন্াসারালের 

সালে বনু্ধত্ব কলর হস তালের মধ্য হেলক। অেিাৎ হস তালের মত, তালের অিভূিক্ত, তালের 

মলধ্য র্র্য এবং তালের মত কালফর। অত:পর আল্লাহ বলেন্:  

“ন্তন্শ্চেই আল্লাহ জান্তেম সম্প্রোেলক হহোোত হেন্ ন্া।” 

এিা হলে বঞ্চন্া, যার মলধ্য শান্তস্তবার্ী ও ধ্মন্তক রলেলে। অেিাৎ যেন্ হতামরা জুেুম করলব, 

হতামরা হলে যালব জালেম, তেন্ হজলন্ হরে, আল্লাহ হতামালেরলক হহোোত ন্তেলবন্ ন্া। 

কারর্ আল্লাহ তা’আো জান্তেম সম্প্রোেলক হহোোত হেন্ ন্া। এোলন্ ন্তন্লষধ্াজ্ঞা ও  হুকুম 

উলল্লে করার পর কন্তিন্ শান্তস্তবার্ী ও ধ্মন্তক হশান্ালন্া হে। 

ُهْم﴾ ﴿فَِإنَّهُ   কতক উোমা স্পিভালব বলেলেন্: এর অেি হে, হস তালের মত কালফর। অন্য  ِمن ْ

আলেমর্র্ বলেলেন্, হস গুন্ালহর মলধ্য তালের মত। 
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ন্তকন্তু সবলচলে স্পি ও পন্তরস্কার, যা বুলে আলস এবং প্রেলমই মাোে উেে হে, যা আরবী 

কোর অলেির সালে অন্তধ্ক সিন্ততপূর্ি, তা হলে হস কুফরীর মলধ্য তালের মত, ‘হস তালের 

মধ্য হেলক’ মালন্ তালের মত কালফর। আল্লাহই ভাে জালন্ন্। এিাই বযােযা ন্তহসালব অগ্রর্র্য। 

তৃতীে আোতন্তিও সূরা মান্তেোে এবং তারপলরর আোতও সূরা মান্তেোর, পূলবির আোলতর 

ন্তকেু পলর। তা হে: 

َأْولَِياءَ  اتََّخُذوُهمْ  َما ِإلَْيهِ  أُنِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمُنونَ  َكانُوا  َوَلوْ   ..  

“তারা যন্তে আল্লাহ, ন্বী ও তার প্রন্তত যা অবতীর্ি হলেলে তার প্রন্তত ঈমান্ আন্ত, 

তলব তালেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করত ন্া।” 

এই আোলতর পূলবির কলেকন্তি আোত আমরা ন্ততোওোত করলবা, যা েীর্ি, সবগুলোই বনু্ধলত্বর 

বযাপালর। আল্লাহ তা’আো বলেন্: 

ِلكَ  َمْرَيمَ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُوودَ  ِلَسانِ  َعَلىٰ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني ِمن َكَفُروا  الَِّذينَ  لُِعنَ   َعَصوا ِبَما ذَٰ
َكانُوا*  يَ ْعَتُدونَ  وََّكانُوا ... 

“বন্ী ইসরাঈলের মধ্য হলত যারা কুফরী অবেম্বন্ কলরন্তেে, তালের প্রন্তত োউে ও 

ঈসা ইবলন্ মারোলমর যবান্ীলত অন্তভশম্পাত বন্তষিত হলেন্তেে।  

তা একারলর্ হয, তারা অবাধ্যতা কলরন্তেে এবং সীমােঙ্ঘন্ কলরন্তেে।” 

 

অেিাৎ ইহুেীরা- 

يَ ْفَعُلونَ  َكانُوا  َما لَِبْئسَ  فَ َعُلوهُ  مُّنَكر   َعن يَ تَ َناَهْونَ  اَل  َكانُوا  

“তারা হযসব অসৎ কাজ করত, তালত এলক অন্যলক ন্তন্লষধ্ করত ন্া। বস্তুত তালের 

কমিপন্থা ন্তেে অন্তত মন্দ।” 

একজন্ আলরকজন্লক অন্যাে হেলক ন্তন্লষধ্ করত ন্া- 

ُهمْ  َكِثيًرا  تَ َرىٰ * يَ ْفَعُلونَ  َكانُوا  َما لَِبْئسَ  فَ َعُلوهُ  مُّنَكر   َعن يَ تَ َناَهْونَ  اَل  ﴿َكانُوا  الَِّذينَ  يَ تَ َولَّْونَ  مِّن ْ
 َكَفُروا﴾
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“তারা হযসব অসৎ কাজ করত, তালত এলক অন্যলক ন্তন্লষধ্ করত ন্া। বস্তুত তালের 

কমিপন্থা ন্তেে অন্তত মন্দ। তুন্তম তালের অলন্কলকই হেেলব, তারা কালফরলেরলক 

ন্তন্লজলের বনু্ধ বান্তন্লে ন্তন্লেলে।” 

আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো তালের (ইহুন্তেলের) ন্তন্ন্দা করলেন্ এবং তালের অপরাধ্ বর্িন্া 

করলেন্ হয, তারা কালফরলের সালে বনু্ধত্ব রােত, তালের হেলক সম্পকি ন্তেন্ন করত ন্া- 

ُهمْ  َكِثيًرا  ﴿تَ َرىٰ   َوِفي َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  َسِخطَ  َأن أَنُفُسُهمْ  َلُهمْ  َقدََّمتْ  َما َلِبْئسَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  يَ تَ َولَّْونَ  مِّن ْ
 َكِثيًرا  َولَِٰكنَّ  َأْولَِياءَ  اتََّخُذوُهمْ  َما ِإلَْيهِ  أُنِزلَ  َوَما َوالنَِّبيِّ  بِاللَّهِ  يُ ْؤِمُنونَ  َكانُوا  َوَلوْ * َخاِلُدونُ  ُهمْ  اْلَعَذابِ 

ُهمْ  فَاِسُقوَن﴾ مِّن ْ  

তুন্তম তালের অলন্কলকই হেেলব, তারা কালফরলেরলক ন্তন্লজলের বনু্ধ বান্তন্লে ন্তন্লেলে। 

ন্তন্শ্চেই তারা ন্তন্লজলের জন্য যা সামলন্ পান্তিলেলে, তা অন্তত মন্দ। হকন্ন্া-(তার 

কারলর্) আল্লাহ তালের প্রন্তত অসন্তুি হলেলেন্। তারা সবিো শন্তস্তর হভতর োকলব। 

তারা যন্তে আল্লাহর প্রন্তত, ন্বীর প্রন্তত এবং তার উপর যা অবতীর্ি হলেলে, তার প্রন্তত 

ঈমান্ রােত, তলব তালেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করত ন্া। ন্তকন্তু (প্রকৃত বযাপার হে,) 

তালের অন্তধ্কাংশই অবাধ্য। 

উক্ত “তারা যন্তে আল্লাহর প্রন্তত, ন্বীর প্রন্তত এবং তার উপর যা অবতীর্ি হলেলে, তার প্রন্তত 

ঈমান্ রােত, তলব তালেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করত ন্া” উদৃ্ধন্ততন্তি আোলতর একন্তি অংশ। 

সূরার পূবিাপর আোতসমূলহর সালে তার স্থান্ হে এন্তি, যা পলে হশান্া হে।  

আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো এই আোলত যারা কালফরলেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ কলর হস 

সকে ইহুেীলের বযাপালর বলেলেন্। আোতগুলোর পূবিাপর সমূ্পর্ি আলোচন্া ইহুেীলের 

বযাপালর। 

আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো ইহুেীলের বযাপালর আলোচন্া করলেন্, তালের ন্তন্ন্দা করলেন্, 

তালের হোষ বর্িন্া করলেন্ হয, তারা হয অন্যাে করত, তালত এলক অপরলক বারর্ করত ন্া 

এবং তালের অলন্লক কালফরলের সালে বনু্ধত্ব রােত। তারপর বলেন্: 

“তারা যন্তে আল্লাহর প্রন্তত, ন্বীর প্রন্তত এবং তার উপর যা অবতীর্ি হলেলে, তার প্রন্তত 

ঈমান্ রােত তলব কালফরলেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করত ন্া।” 
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এর অেি হলে তারা আল্লাহ, তার রাসূে ও তার প্রন্তত যা অবতীর্ি হলেলে তার প্রন্তত ঈমান্ 

আলন্ন্তন্। 

উক্ত আোলত "لو" (যন্তে) শব্দন্তি শতিলবাধ্ক অবযে। এিা বুোে, একন্তি ন্তজন্তন্স ন্া োকার 

কারলর্ আলরকন্তি ন্তজন্তন্সও োকলব ন্া। তাই তালের আল্লাহর প্রন্তত, ন্বীর প্রন্তত ও তার উপর 

যা অবতীর্ি হলেলে তার প্রন্তত ঈমান্ হন্ই। এোলন্ স্বাভান্তবকভালবই একিু বযােযা করলত হে, 

কারর্ বাকযন্তি হন্ন্ততবাচক বাকয।  

এ ন্তহসালব উক্ত আোলতর অেি হলে যাে, “তালের পক্ষ হেলক তালেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ ন্া 

করার কারলর্ তালের ঈমান্ হন্ই”। কারর্ বাকযন্তি হন্ন্ততবাচক। তাই ‘ন্া হওো’ বা ‘ন্া োকা’ 

শব্দ উহয হমলন্ বযােযা করলত হলব। 

তেন্ অেি হলব: আল্লাহ, ন্বী ও তার উপর যা অবতীর্ি হলেলে, তার প্রন্তত তালের ঈমান্ হন্ই, 

এই ন্তজন্তন্সন্তি ন্া োকার কারলর্, ন্া পাওো যাওোর কারলর্। আর হসই ন্তজন্তন্সন্তি হে: 

কালফরলেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ ন্া করা। 

তাই এই বযােযান্তি করলত হে।  কারর্ বাকযন্তি এলসলে ন্া হবাধ্ক আলোচন্ার সালে। অন্যোে 

 শব্দন্তি আরবী মূেন্ীন্ততলত প্রকৃতালেি ‘হকান্ ন্তজন্তন্স ন্া োকার কারলর্ অন্য হকান্ ন্তজন্তন্স "لو"

ন্া োকা’ বুোে। আপন্তন্ বেলেন্: ‘তুন্তম যন্তে আমার কালে আসলত, তাহলে আন্তম হতামার 

একরাম করতাম’। ন্তকন্তু তুন্তম ন্া আসার কারলর্ আমার হতামালক একরাম করা হেন্তন্। ন্তকন্তু 

এই আোলত ন্া হবাধ্ক শব্দ োকার কারলর্ বাকযন্তিলক বযােযা করা আবশযক হলে পলেলে। 

যাই হহাক, গুরুত্বপূর্ি উলদ্দশয হে, বাকযন্তির অেি হলে: তারা যন্তে আল্লাহ ও তার ন্বীর প্রন্তত 

ঈমান্ আন্ত, তলব কালফরলেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করত ন্া। তাই যেন্ তারা কালফরলেরলক 

বনু্ধরূলপ গ্রহর্ করে, এিাই প্রমার্ কলর, তারা মুন্তমন্ ন্তেে ন্া। 

 বর্িলক ভাষান্তবের্র্ ন্ামকরর্ কলরন্, ‘একন্তি ন্া োকার কারলর্ আলরকন্তি ন্া োকার "لو"

অেিজ্ঞাপক বর্ি’ বলে। তার শতিন্তি ন্া পাওোর কারলর্ শতিকৃত বস্তুন্তিও পাওো যালব ন্া। 

আর এোলন্ েুই অংলশর এক অংশ হন্ন্ততবাচক-  তারা তালেরলক গ্রহর্ করত“ اتََّخُذوهُْم﴾ ﴿َما

ন্া”। তাই তার মধ্যে ‘ন্া োকা’ বা ন্া ‘হওো’ শব্দ উহয মান্লত হলব। তেন্ মূে কোন্তি 

এরূপ হলব: “আল্লাহর প্রন্তত, ন্বীর প্রন্তত ও তার উপর যা অবতীর্ি করা হলেলে, তার প্রন্তত 
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তালের ঈমান্ হন্ই, তালের হেলক তালেরলক বনু্ধরূলপ গ্রহর্ ন্া করা ন্া পাওো যাওোর 

কারলর্”। 

‘ন্া করা’ ন্া পাওো যাওো মালন্ হলে ‘ন্া’ এর ‘ন্া’। অেিাৎ ‘হযা’। অেিাৎ তালেরলক বনু্ধরূলপ 

গ্রহর্ করা।  

তাই হয কালফরলের সালে বনু্ধত্ব কলর, তার হুকুলমর বযাপালর এিা হে কুরআলন্র বন্তর্িত 

ন্ততন্ন্তি আোলতর মলধ্য সবলচলে স্পি ও পন্তরস্কার হয, আল্লাহ তার হেলক মুক্ত এবং হস 

ঈমান্োর ন্ে; বরং হস তালেরই অিভূিক্ত। 

একারলর্ই উোমালে হকরাম কুরআলন্র এই আোতগুলো হেলক এবং অন্যান্য সাধ্ারর্ 

আোতগুলো হেলক এ ন্তসদ্ধালি উপন্ীত হলেলেন্ হয, বনু্ধত্ব করার অলন্কগুলো স্তর রলেলে। 

সলবিাচ্চ স্তর হে কুফর। আর তার ন্তন্লচ পাপ ও গুন্ালহর অলন্ক স্তর রলেলে। অলন্ক স্তর, যা 

হকবে আল্লাহই জালন্ন্। 

কারর্ আল্লাহ সুবহান্াহু ওো তা’আো একস্থালন্ স্পিভালব বলেলেন্, হয কালফরলের সালে 

বনু্ধত্ব কলর ন্ততন্তন্ তার হেলক সম্পকিহীন্ এবং আলরক স্থালন্ স্পিভালব বলেলেন্, ‘হস তালের 

মধ্য হেলকই’, আলরক স্থালন্ বলেলেন্, হস ঈমান্োর ন্ে।  

তাই এসকে উন্তদৃ্ধন্ততগুলো হেলক তারা এ র্লবষর্া কলরলেন্ হয, কালফরলের সালে বনু্ধত্ব 

করার হকান্ স্তর রলেলে, যা কুফর। আর ন্তন্শ্চেই এন্তিই হে সলবিাচ্চ স্তর। একারলর্ 

আলেমর্র্ বলেন্, কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করার সলবিাচ্চ স্তর হে তা কুফর। এিা হে 

সলবিাচ্চ স্তর, সবিান্তধ্ক স্পি। এিার সম্বলন্ধই এেন্ আমরা কো বেন্তে। আর হয স্তরগুলো এ 

স্তলরর ন্তন্লচ, হসগুলো হলে গুন্াহ। আর হসগুলো ন্তবন্তভন্ন রকলমর হে: ন্তকেু বে গুন্াহ, ন্তকেু 

হোি গুন্াহ। 

কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করার হসই সলবিাচ্চ স্তর ও পযিাে হকান্ন্তি, হযিা আমরা কল্পন্া করলত 

পান্তর, হক আমালেরলক এর উত্তর বেলব? 

আলেমর্র্ বলেন্: কালফরলের সালে বনু্ধত্ব করার (অেিাৎ মুসেমান্ তালের সালে বনু্ধত্ব কলর) 

সলবিাচ্চ স্তর হে: তালের সালে ন্তমলে মুসেমান্লের ন্তবরুলদ্ধ যুদ্ধ করা। এই স্তরলক ‘মুযাহারাহ’ 

বলেন্, অেিাৎ েোই বা যুলদ্ধ মুসেমান্লের ন্তবরুলদ্ধ কালফরলেরলক সাহাযয করা। 
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অেিাৎ যেন্ এন্তেলক েোই, যুদ্ধ, রক্তপাত হলে, তেন্ হস কালফরলের কাতালর োকলব, 

তালেরলক সাহাযয করলব, সহলযার্ীতা করলব, তালের সালে মুসেমান্লের ন্তবরুলদ্ধ যুদ্ধ করলব। 

এিা হলে বনু্ধলত্বর সলবিাচ্চ স্তর। এই স্তর কুফর। 

হয কালফরলের সালে তালের কাতালর, তালের পলক্ষ, তালের সীমান্াে, তালের পালশ্বি ও তালের 

সালে মুসেমান্লের ন্তবরুলদ্ধ অবস্থান্ হন্ে, তালের সালে ন্তমলে মুসেমান্লের ন্তবরুলদ্ধ যুদ্ধ কলর, 

তালেরলক সহলযার্ীতা কলর, মেে হেে, পৃষ্ঠলপাষকতা কলর, এিা বনু্ধলত্বর সলবিাচ্চ স্তর, 

সবলচলে পন্তরস্কার অবস্থা এবং এিা বনু্ধলত্বর সবলচলে স্পি অবস্থা, যার উপর আল্লাহ 

তা’আোর একোগুলো প্রলযাজয: ‘আল্লাহ তার হেলক সম্পকিহীন্’, ‘হস তালের েেভূক্ত’, ‘হস 

ঈমান্োর ন্ে’। এই বযন্তক্ত কেলন্াই মুন্তমন্ ন্ে। এিা ঈমান্ ভিকারী ন্তজন্তন্সসমূলহর মলধ্য 

একন্তি অন্যতম ভিকারী। এর হেলক আল্লাহর পান্াহ। আমরা এর হেলক আল্লাহর ন্তন্কি ক্ষমা 

ও মুন্তক্ত কামন্া করন্তে। 

তার ন্তন্লচ অলন্ক স্তর রলেলে, যার হকান্িা কুফলরর সম্ভাবন্া রালে। ন্তকন্তু এিার বযাপালর 

আমরা েৃঢ়ভালব বন্তে, এিা কুফর। 

 

পন্তরলশলষ: শুরুলত-হশলষ, প্রকালশয-হর্াপলন্ সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য, ন্তযন্তন্ জর্তসমূলহর 

প্রন্ততপােক।  রহমত, শান্তি ও বরকত বন্তষিত হহাক তার বান্দা ও রাসূে মুহাম্মে সা: এর 

উপর এবং তার পন্তরবারবর্ি ও সমস্ত সাহাবালের উপর। 
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